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V předložené diplomové práci se Šimon Pokorný věnuje velmi zajímavému a ne zcela 
prozkoumanému tématu preferencí na frekvenci závislých vodítek atraktivity u člověka. Fenomén 
preferencí minoritního fenotypu zkoumá na lidském obličeji. Charakteristikami, které si vybral pro 
zkoumání vzácného fenotypu, jsou variabilita v barvě vlasů a očí u mužů i žen. Za tímto účelem provedl 
studii, v níž byly charakteristiky hodnoceny ohledně atraktivity a ve které experimentálně manipuloval 
„vzácnost“ výskytu jím sledovaných proměnných. 

Tématu se Šimon věnuje už od své bakalářské práce, kterou jsem měl možnost oponovat 
taktéž. S radostí tak vidím, že nezůstalo jen u teoretické rešerše, ale načtené znalosti převedl do dobře 
zvládnuté empirické práce. Přehled doposud provedeného výzkumu v daném tématu předvádí velmi 
čtivou a hlavně srozumitelnou formou doplněnou o příklady s přesahy do příbuzných oborů. V úvodu 
čtenáře seznamuje s teoretickými aspekty zkoumání atraktivity a pohlavního výběru u člověka. Tuto 
část dělí, a to ne zcela obvykle, na dva celky – na „biologickou atraktivitu“ a identifikaci jedince. Toto 
dělení musím pozitivně kvitovat, protože jak autor sám uvádí, nestačí jen rozpoznat vodítka kvality na 
ostatních lidech, ale je značně adaptivní také poznat, kdo konkrétní je nositelem těchto vodítek. 
Nestačí jen vidět, že jeden tetřívek vyhrál, ale musíme tohoto vítěze později i poznat. K tomu slouží 
velmi individuální znaky, jež jsou nositeli právě minoritních fenotypů. 

Ve studii se nezabývá pouze testováním vlivu frekvence zvoleného fenotypu na hodnocení 
atraktivity, ale do práce vstupují také témata jako preference v závislosti na „imprintingu“ u člověka a 
asortativní párování. Tato témata nejsou v práci příliš široce rozebírání. Nicméně pro autora slouží jako 
popis inter-individuální variability participantů a pracuje s nimi pouze jako potenciálními nezávislými 
proměnnými. Proto strohost zpracování těchto témat v práci není na škodu a jejich zasazení do analýz 
je adekvátním postupem při zkoumání fenoménu atraktivity. 

V empirické části práce předvedl dobře zvolený design studie a kvalitně provedené metody 
přípravy, samotného sběru a následného zpracování dat. Stejně tak analýzy a výsledky jsou zpracovány 
vhodně. 

Diskuze a závěr práce jsou naopak poněkud kratší a nevadilo by mi více se začíst do Šimonových 
interpretací výsledů a měly by se objevit návrhy na další směry výzkumu tématu minoritních fenotypů. 

 Nicméně i v této práci se najde několik dalších pasáží a míst, než jen diskuze, ke kterým mám 
výtky. V úvodu se na několika místech autor zmiňuje o studiích zabývajících se vlivem fáze 
menstruačního cyklu žen na preference partnerů. Do těchto pasáží Šimon čerpal ze, spíše, starších 
textů, jejichž dnes zpochybňované názory pouze nekriticky přejímá. Když opomeneme jejich 
aktuálnost, téma fáze cyklu textu nic nepřináší, obzvláště, když se jim jako jednomu z faktorů Šimon 
dále v analýzách výsledků nevěnuje. Podobně úvod také obsahuje pasáž o studii zabývající se vztahem 
atraktivity tělesného pachu a fluktuační asymetrii obličeje, kde Šimon píše o „typickém pachu“, což 
navozuje představu, že symetrie bude spojena se specifickým pachem. Nicméně se pouze mění její 
hedonická valence. Tuto část bych zařadil do kategorie jakýchsi stylistických nepřesností položených 



na oltář čitelnosti. Podobně se tak často v textu hypotézy potvrzují. Nemyslím si, že by autor tápal 
v teorii vědy  a chtěl hypotézy skutečně potvrzovat, nicméně jednoznačnost a správnost odborného 
textu by měla být prioritou, seč někdy na úkor hezkého slohu. Dále bych pak vytkl, že část grafů je 
v práci uvedena česky, avšak většina je ponechána v angličtině, tak jak je vygenerovalo SPSS. Nakonec 
bych pak rád poukázal na trochu silné nadšení Šimona z vlastních výsledků. Z výsledků práce vyplývá, 
že hypotéza preference minoritních fenotypů byla podpořena  a) u barvy vlasů mužů v preferencích 
žen a b) u barvy očí žen v preferencích mužů. V diskuzi a závěru se však píše, že: „…můžeme prohlásit, 
že jsme efekt preference vzácných fenotypů u barvy vlasů potvrdili.“ Osobně bych výsledky 
interpretoval spíše skromněji a podotkl bych, že se na tomto vzorku podařilo podpořit tyto dvě 
preference minoritních fenotypů. 

 

Celkově však práci hodnotím jako výbornou, tedy za 1.  

 

Mgr. Vít Třebický 

 

 

 

Otázky oponenta: 

1. Jak bylo vytvořené dělení barev oči a vlasů? 
2. Jak byl získán vzorek hodnotitelů setů, byl to obecně vzorek lidí na internetu nebo dřívější 

účastníci studií? 
3. Na straně 12 autor popisuje výsledky studie preferencí atraktivity na vzorku osob z Evropy, 

Číny a Japonska. Nebylo by možné vysvětlení pro preference průměrných tváří i obecnou 
kognitivní preferencí pro ideální / průměrně vyhlížející objekty? 

4. Jak by autor do sekce individuální identifikace zapracoval problematiku other-race efektu a 
rozpoznávání osob z jiných populací, která je na úrovni detailů zjevně komplikovanější? 

5. Autor používá v textu pojem průměrnost. Kde by se tato průměrnost měla brát a proč zrovna 
průměrnost? Má tento pojem vztah k průměru v aktuálních populacích nebo se nějak liší od 
pojmu průměrovost? 

6. Na straně 50  autor píše o překvapujícím výsledku, že se neprojevily preference pro určitou 
barvu vlasů, který by si zasloužil další zkoumání. Jak by ho hodlal zkoumat? 


